
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๒ และมีผลบังคับใช้แล้วต้ังแต่วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ซ่ึงผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือน พนักงาน
ราชการและลูกจ้างในสังกัดพลเรือนทุกตําแหน่ง มีหน้าท่ีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ๑๐ ข้อ ตามที่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้กําหนด 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กําหนดแนวทางให้ขา้ราชการประพฤติปฏิบัติรวม ๑๐ ข้อ 
สรุปได้ดังน้ี 

๑.  ข้าราชการต้องยึดม่ันในจริยธรรม และยืนหยัดกระทําในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 
 ๑.๑  ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทําการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมวินจิฉัยว่าการกระทําใดขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการจะกระทําการ
นั้นมิได้ 
 ๑.๒  เม่ือรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ข้าราชการต้องรายงานพร้อม
พยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน  
  ในกรณีหัวหน้าส่วนราชการฝ่าฝืนจริยธรรม ต้องรายงานต่อปลัดกระทรวง หรือ
ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นข้ึนไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 
 ๑.๓  รายงานการดํารงตําแหน่งในนิติบุคคลและกิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการจริยธรรม กรณีท่ีการดํารงตําแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรืออาจทําให้การ
ปฏิบัติหน้าท่ีเสียหาย 
 ๑.๔   กรณีท่ีข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทําหรือเสนอเรื่องท่ีฝ่าฝืนจริยธรรม 
ข้าราชการมีหน้าท่ีต้องคัดค้านการกระทําดังกล่าว และบันทึกการคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่อง
นั้น  

๒. ข้าราชการต้องมีจิตสํานึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

 ๒.๑  อุทิศตนให้กบัการปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง  
 ๒.๒  ละเว้นการกระทําท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตําแหน่งหน้าท่ีของตน หรือของ
ข้าราชการอ่ืน  
 ๒.๓  ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจ ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความ
เหมาะสมของแต่ละกรณี 
 ๒.๔  เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าท่ี ต้องรีบแก้ไข และแจ้งให้หัวหน้าส่วน
ราชการทราบ 
 ๒.๕  ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน 
โดยให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงและครบถ้วน เม่ือได้รับคําร้องขอในการตรวจสอบ 
 ๒.๖  ไม่สั่งราชการด้วยวาจา  กรณีท่ีสั่งราชการด้วยวาจา ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเร่ืองเป็น
ลายลักษณ์อักษรตามคําสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 
 

๓. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าท่ี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 ๓.๑  ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง 
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง
จากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 
 ๓.๒  ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
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 ๓.๓  ไม่กระทําการใด หรือดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซ่ึงก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าท่ีในกรณีมีความเคลือบแคลง
หรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทําดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินจิฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 
 ๓.๔  ในการปฏิบัตหิน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าท่ีอ่ืนในราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ขา้ราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการ 
เป็นหลัก ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือ
ส่วนกลุ่ม อันจําเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ 

๔. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ และไม่
กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่นตน และประโยชน์สว่นรวม 
 ๔.๑ ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ ของขวัญ เว้นแต่เป็นการใหโ้ดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้
ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลท่ัวไป 
 ๔.๒ ไม่ใช้ตาํแหน่ง หรือกระทําการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
 ๔.๓ ไม่เสนอ หรืออนุมัตโิครงการ ซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะไดป้ระโยชนอั์นมิควรได้ 

๕. ข้าราชการต้องเคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
 ๕.๑ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบด้วยกฎหมายใน
กรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทําไม่ชอบ ต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา และจะดําเนินการต่อไปได้ต่อเม่ือได้ข้อยุติจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีแล้ว 
 ๕.๒  ในกรณีท่ีเห็นว่าคําสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการดําเนินการใดท่ีตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ตอ้งทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 
 ๕.๓ ในกรณีท่ีเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องทําเร่ืองเสนอให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้สาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนนิการให้ได้ขอ้ยุตทิางกฎหมายต่อไป 
 ๕.๔ ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนําให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน  
 ๕.๕ ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใดแทน
บุคคลอ่ืนอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย  
 ๕.๖  เม่ือทราบว่ามีการละเมิดกฎหมายในส่วนราชการของตน หัวหน้าส่วนราชการต้อง
ดาํเนินการท่ีจาํเป็น เพ่ือให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 
 ๕.๗ เม่ือได้รับคําร้อง หรือคําแนะนําจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหน่วยงานอื่นว่ากฎหมาย 
กฎ หรือข้อบังคับ สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน หรือสร้างความไม่เป็นธรรม ต้องดําเนินการทบทวนกฎหมาย 
กฎ หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว 

๖. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่
ประชาชน โดยมีอัธยาศัยท่ีดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
 ๖.๑  ปฏิบัติหน้าท่ีให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อํานาจเกินกว่าท่ีมีอยู่
ตามกฎหมาย 
 ๖.๒ ปฏิบัตหิน้าท่ี โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล  
 ๖.๓  ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี ปราศจากอคติ และไม่
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อ 
 ๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วจิารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง  
 ๖.๔  ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก และต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
เท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
 ๖.๕ ไม่ลอกหรือนําผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งท่ีมา 
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๗. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารท่ีได้มาจากการดําเนินงานเพ่ือการในหน้าท่ี และให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 ๗.๑  ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้มาจากการดําเนินงานไปเพือ่การอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าท่ีโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
 ๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลท่ีแท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีท่ีกระทําการอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอ่ืน ท้ังนี้ ตอ้งดําเนินการภายในสิบห้าวันทําการ นับแต่กระทําการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ 

๘. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
 ๘.๑ ปฏิบัตงิานโดยมุ่งให้เกิดผลดีท่ีสดุจนเต็มกําลังความสามารถ 
 ๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ท่ีทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัดคุ้มค่า  
 ๘.๓  ใช้ความรู้ความสามารถ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

๙. ข้าราชการต้องยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
 ๙.๑ ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 ๙.๒ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัช
ทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

๑๐. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของราชการ
โดยรวม 
 ๑๐.๑  ไม่ละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี กรณีท่ีมีข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมน้ีกับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 
 ๑๐.๒  หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม และควบคุมให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 
 ๑๐.๓  หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ ต้องสนับสนุน 
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความซ่ือสัตย์ มีผลงานดีเด่น และยึดม่ันในระบบคุณธรรม 
 ๑๐.๔ ไม่กระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ
ราชการโดยรวม 
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